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19 ოქტომბერი 2016 წ.                               
                                                                                                  10 სთ.00 წთ.  

 
1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 

ქვეპროგრამით „სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების 
ღონისძიებები“ (კოდი: 01 02 01) გათვალისწინებული ღონისძიების -
„საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების მიზნით 
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება“  - განსახორციელებლად 
ა(ა)იპ „საქართველოს მწვანე ავტოკლუბის“ (ს/კ:205299962) 
დაფინანსების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ქვეპროგრამით „სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების 
ღონისძიებები“ (კოდი: 01 02 01) გათვალისწინებული ღონისძიების - 
„საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების მიზნით 
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება“ - განსახორციელებლად 
ა(ა)იპ  „საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის“ (ს/კ: 
404485464)  დაფინანსების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

 .    .    . 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ქვეპროგრამით „სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების 
ღონისძიებები“ (კოდი: 01 02 01) გათვალისწინებული ღონისძიების - 
„საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების მიზნით 
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება“ - განსახორციელებლად 
ა(ა)იპ „საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის“ (ს/კ: 
404879146) დაფინანსების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ქვეპროგრამით „სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების 
ღონისძიებები“ (კოდი: 01 02 01) გათვალისწინებული ღონისძიების - 
„საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების მიზნით 
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება“ - განსახორციელებლად 
ა(ა)იპ „ფონდი პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ (ს/კ: 
205175718) დაფინანსების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ქვეპროგრამით „სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების 
ღონისძიებები“ (კოდი: 01 02 01) გათვალისწინებული ღონისძიების 
„საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების მიზნით 
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება“ განსახორციელებლად 
ა(ა)იპ  „იარე ფეხით“ (ს/კ: 404954279) დაფინანსების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

 .    .    . 

6. შპს „ავტოპარკინგი 2011-ის“ (ს/კ: 400031559) კაპიტალის ცვლილების 
(გაზრდა) შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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7. ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №89/24-ში მდებარე 
უძრავი ქონების ნაწილის (საკადასტრო კოდი: 
№01.13.08.006.054.02.504) ერედვის  მუნიციპალიტეტისთვის 
პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით  გადაცემაზე თანხმობის 
გაცემის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში მდებარე 36916 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: #01.19.33.019.135) შპს „საფეხბურთო კლუბი 
დინამო სოხუმისთვის“ (ს/კ:404984497) პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით   გადაცემის საკითხის 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
მოძრავი ქონების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ 
„თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრისთვის“   (ს/კ:406153111) 
უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში ა(ა)იპ  „საქართველოს გულის ფონდის  +“  (ს/კ: 
205231104) დაფინანსების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონში 
მცხოვრებ მოქალაქე ნანა აფციაურისათვის (პ/ნ 01017035291)   
სოციალური დახმარების გაცემაზე თანხმობის  შესახებ   

15 წთ. 
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მომხს. გ. არჩვაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობის 
მიერ მოქალაქეებისათვის დროებითი საცხოვრებელი ფართით 
სარგებლობის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ბაგრატიონი 

 .    .    .  

13.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  


